คู่มือสําหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ ิน
(กรณีเป็น ส.ค. 1 ที่มายื่นคําขอภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
กระบวนการ ขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

การพิจารณา

(1 วัน)

(15-200 วัน)

(30 วัน)

(11 วัน)

(40 วัน)

(1 วัน)

ยื่นคําขอ, ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

นัดคิวรังวัด

ช่างรังวัดออกไปทําการ
รังวัดพิสูจน์สอบสวน

ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอเจ้าพนักงานที่ดนิ

จัดทําประกาศการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในทีด่ ินเสนอ
เจ้าพนักงานที่ดินลงนาม

ทําหนังสือแจ้งผู้ขอให้ไปยื่น
คําร้องต่อศาล

รายงานผลการรังวัด

เจ้าพนักงานที่ดิน
พิจารณาสั่งการ

ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง

ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการรังวัด

ส่งหนังสือสอบถามที่อยู่
นายทะเบียน

ส่งฝ่ายทะเบียน

สอบสวนและชําระ
ค่าธรรมเนียม
นัดทําการรังวัด
วางเงินมัดจํารังวัด

ค้นหาหลักฐานที่ดิน
และแผนที่
แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง
* ระยะเวลารอการรังวัดของแต่ละสํานักงาน
ที่ ดิ น ผู้ ยื่ น คํ า ขอสามารถตรวจสอบได้ จ าก
รายงานผลการรั ง วั ด (ร.ว. 19) ประจํ า เดื อ น
ล่าสุดของแต่ละสํานักงานที่ดิน

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์
ประกาศแจกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน

* รวมระยะเวลาดําเนินการเท่ากับ 83 วัน ไม่รวมกับระยะเวลารอการรังวัด 15-200 วัน ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมกรณีดังต่อไปนี้ - มีการคัดค้านต้องทําการสอบสวนเปรียบเทียบ, ต้องเสนอ
กบร.จังหวัด, ต้องตรวจพิสูจน์ที่ดินโดยคณะกรรมการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43ฯ, ต้องเสนอคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน, ต้องเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่งอก, ต้องดําเนินการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ, รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น, ยังมีข้อสงสัยในเรื่องตําแหน่งทีด่ ินซึ่งต้องดําเนินการตรวจสอบเพิม่ เติม

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
กรณีบุคคลธรรมดา
• บั ตรประจํ าตั วประชาชน, สํ าเนาทะเบี ยนบ้ าน (ต้ นฉบั บ), ใบสํ าคั ญการสมรส,
หลักฐานการเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของเจ้าของที่ดิน กรณี
มอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจ โดยต้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจในการให้ถ้อยคําต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อ
เจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนด้วย, บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบ
อํานาจหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
ที่ผู้มอบอํานาจรับรองความถูกต้อง พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอํานาจ
• ใบมรณบัตร, พินัยกรรม, คําสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก/ผู้พิทักษ์/ผู้อนุบาล (ถ้ามี) บัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) ของทายาทและผู้จัดการมรดก

• หลักฐานการก่อตั้งนิติบุคคลแต่ละประเภท เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองของเจ้าพนักงานจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บัญชีผู้ถือหุ้น
• เอกสารประกอบมติที่ประชุมหรือรายงานการประชุมนิติบุคคลซึ่งลงมติเกี่ยวกับ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
• หลักฐานอื่นที่จําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน
กรณีวัด
• หลักฐานสําหรับที่ดินเดิม เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
• หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสํานัก
สงฆ์หรือประวัติวัด

• หลักฐานสําหรับที่ดินเดิม เช่น แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1), ใบจอง,
ใบเหยียบย่ํา, หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.)
หนังสือแสดงการทําประโยชน์ ในที่ดิน ของนิค มสร้างตนเองหรือนิค มสหกรณ์
(น.ค. 3 หรือ กสน. 5) เป็นต้น

• หลักฐานการเลื่อนสมศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

• หลักฐานอื่นที่จําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน

• หนังสือมอบอํานาจของเจ้าอาวาส หนังสือมอบอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด โดยต้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจ
ในการให้ถ้อยคําต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่กรณีส่งมอบ
เอกสารไม่ครบถ้วนด้วย, บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจหรือสําเนาบัตร
ประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น (ถ่ า ยเอกสาร) ที่ ผู้ ม อบอํ า นาจ
รับรองความถูก ต้อง พร้อ มบัต รประจําตั วประชาชนและสําเนาทะเบีย นบ้า น
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอํานาจ

กรณีนิติบุคคล
• หลักฐานสําหรับที่ดินเดิม เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• บัตรประจําตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล กรณีมอบอํานาจดําเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา

• หลักฐานใบสุทธิของเจ้าอาวาส, หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน

• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด
• หลักฐานอื่นที่จําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน

1

คู่มือสําหรับประชาชน:

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การออกโฉนดที่ดนิ และหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ ิน
(กรณีเป็น ส.ค. 1 ที่มายื่นคําขอภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
กรณีมูลนิธิ

กรณีมัสยิดอิสลาม

• หลักฐานสําหรับที่ดินเดิม เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา

• หลักฐานสําหรับที่ดินเดิม เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บัตรประจําตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนนําหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของกรรมการมูลนิธิ

• ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ. 2)

• ข้อบังคับหรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ, หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ

• ประกาศแต่งตั้งกรรมการมัสยิด

• บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น. 2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลังตั้งแต่ฉบับแรกจนถึง
ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย

• บัตรประจําตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หลักฐานการเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อตัว
ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและกรรมการมัสยิด

• รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

• หนังสือมอบอํานาจของมัสยิด (ถ้ามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจในการให้ถ้อยคําต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่
กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน, บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอํานาจ
รับรองความถูก ต้อง พร้อ มบัต รประจําตั วประชาชนและสําเนาทะเบีย นบ้า น
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอํานาจ

• หนังสือมอบอํานาจของมูลนิธิ (ถ้ามี) โดยต้องระบุในหนังสือมอบอํานาจให้ผู้รับมอบ
อํานาจมีอํานาจในการให้ถ้อยคําต่างๆ รวมทั้งการลงนามรับทราบในบันทึกต่อเจ้าหน้าที่
กรณีส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน, บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจหรือสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่ผู้มอบอํานาจ
รับรองความถูก ต้อง พร้อ มบัต รประจําตั วประชาชนและสําเนาทะเบีย นบ้า น
(ต้นฉบับ) ของผู้รับมอบอํานาจ
• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิ
• หลักฐานอื่นที่จําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน

ช่องทางการให้บริการ

• ประกาศแต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น

• บัญชีที่ดินและบัญชีรายรับรายจ่ายของมัสยิดอิสลาม
• หลักฐานอื่นที่จําเป็นในการประกอบการพิจารณาซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน

ค่าธรรมเนียม

สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในท้องที่ที่ที่ดินตัง้ อยู่

• ค่าคําขอ แปลงละ 5 บาท, ค่าประกาศ แปลงละ 10 บาท, ค่าพยานคําขอ 20 บาท
• ค่ามอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) เรื่องละ 20 บาท ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน
•
•
•
•
•

• ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินลักษณะเหมาจ่าย
- ค่าธรรมเนียมการรังวัด (โฉนดที่ดนิ แปลงละ 40 บาท, หนังสือรับรองฯ 30 บาท)
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ (ตามประกาศของจังหวัด), ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท
- ค่าคนงานรังวัด (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกําหนด)
- ค่าป่วยการผู้ปกครองท้องที่ วันละ 50 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าส่งหมาย 100 บาท

ตู้ ปณ. 1111 ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สํานักงานทีด่ ินทุกแห่ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2141 5501
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน โทร. 0 2141 5896
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน โทร. 0 2503 3382
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

nam.dol.go.th

• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ที่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 สายด่วน 1206/โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1900, 1904-7/โทรสาร
0 2502 6132/www.pacc.go.th/www.facebook.com/PACC.GO.TH
• ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation
Center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook :
The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลกฎหมายที่ดิน
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